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Emenda 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-swieq regolati u d-ditti tal-investiment 
u l-operaturi tas-suq li joperaw MTF jew 
OTF abbażi tas-sistema ta’ negozjar 
operata għandhom jippubblikaw il-
prezzijiet u l-intensità tal-interessi ta’ 
negozjar b’dawk il-prezzijiet għal ordnijiet 
jew kwotazzjonijiet reklamati permezz tas-
sistemi tagħhom għall-bonds u l-prodotti 
finanzjarji strutturati ammessi għan-
negozjar f’suq regolat jew li għalihom ġie 
ppubblikat prospektus, għall-kwoti tal-
emissjonijiet u għad-derivati ammessi
għan-negozjar jew li huma negozjati 
f’MTF jew OTF. Dan ir-rekwiżit għandu 
japplika wkoll għall-indikazzjonijiet 
azzjonabbli tal-interessi. Is-swieq regolati u 
d-ditti tal-investiment u l-operaturi tas-suq 
li joperaw MTF jew OTF għandhom 
ipoġġu din l-informazzjoni għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku fuq bażi 
kontinwa matul is-sigħat normali ta’ 
negozjar.

1. Is-swieq regolati u d-ditti tal-investiment 
u l-operaturi tas-suq li joperaw MTF jew 
OTF abbażi tas-sistema ta’ negozjar 
operata għandhom jippubblikaw il-
prezzijiet u l-intensità tal-interessi ta’ 
negozjar b’dawk il-prezzijiet għal ordnijiet 
jew kwotazzjonijiet reklamati permezz tas-
sistemi tagħhom għall-bonds u l-prodotti 
finanzjarji strutturati ammessi għan-
negozjar f’suq regolat jew li għalihom ġie 
ppubblikat prospektus, għall-kwoti tal-
emissjonijiet u għad-derivati li huma 
suġġetti għall-obbligi tan-negozjar kif 
imsemmi fl-Artikolu 24. Dan ir-rekwiżit 
għandu japplika wkoll għall-
indikazzjonijiet azzjonabbli tal-interessi. 
Is-swieq regolati u d-ditti tal-investiment u 
l-operaturi tas-suq li joperaw MTF jew 
OTF għandhom ipoġġu din l-informazzjoni 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq bażi 
kontinwa matul is-sigħat normali ta’ 
negozjar.

Dan l-obbligu tal-pubblikazzjoni ma 
japplikax għat-tranżazzjonijiet ta' derivati 
ta' kontropartijiet mhux finanzjarji li 
jnaqqsu r-riksji li jistgħu oġġettivament 
jitkejlu li huma relatati direttament mal-
attività ta' negozju jew mal-iffinanzjar 
tan-negozju ta' din il-kontroparti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derivati użati minn ditti mhux finanzjarji huma mfassla t'apposta biex jiħħeġġjaw ir-riskji 
mit-tħaddim tan-negozju b'mod flessibbli u effikaċi. L-emenda teżenta dawn it-tranżazzjonijiet 
mir-rekwiżiti ta' trasparenza minħabba li l-ħtieġa tal-pubblikazzjoni ta' dawn it-
tranżazzjonijiet personalizzati x'aktarx twassal għal problemi ta' kunfidenzjalità.
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Emenda 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-swieq regolati u d-ditti tal-investiment 
u l-operaturi tas-suq li joperaw MTF jew 
OTF għandhom jippubblikaw il-prezz, il-
volum u l-ħin tat-tranżazzjonijiet imwettqa 
fir-rigward ta’ bonds u prodotti finanzjarji 
strutturati ammessi għan-negozjar f’suq 
regolat jew li għalihom ġie ppubblikat 
prospektus, għall-kwoti tal-emissjonijiet u 
għad-derivati ammessi għan-negozjar jew 
li huma negozjati f’MTF jew OTF. Is-
swieq regolati u d-ditti tal-investiment u l-
operaturi tas-suq li joperaw MTF jew OTF 
għandhom jippubblikaw id-dettalji tat-
tranżazzjonijiet kollha bħal dawn fl-iktar 
ħin viċin għall-ħin reali teknikament 
possibbli.

1. Is-swieq regolati u d-ditti tal-investiment 
u l-operaturi tas-suq li joperaw MTF jew 
OTF għandhom jippubblikaw il-prezz, il-
volum u l-ħin tat-tranżazzjonijiet imwettqa 
fir-rigward ta’ bonds u prodotti finanzjarji 
strutturati ammessi għan-negozjar f’suq 
regolat jew li għalihom ġie ppubblikat 
prospektus, għall-kwoti tal-emissjonijiet u 
għad-derivati li huma suġġetti għall-
obbligi tan-negozjar kif imsemmi fl-
Artikolu 24. Is-swieq regolati u d-ditti tal-
investiment u l-operaturi tas-suq li joperaw 
MTF jew OTF għandhom jippubblikaw id-
dettalji tat-tranżazzjonijiet kollha bħal 
dawn fl-iktar ħin viċin għall-ħin reali 
teknikament possibbli.

Dan l-obbligu tal-pubblikazzjoni ma 
japplikax għat-tranżazzjonijiet ta' derivati 
ta' kontropartijiet mhux finanzjarji li 
jnaqqsu r-riksji li jistgħu oġġettivament 
jitkejlu li huma relatati direttament mal-
attività ta' negozju jew mal-iffinanzjar 
tan-negozju ta' din il-kontroparti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derivati użati minn ditti mhux finanzjarji huma mfassla t'apposta biex jiħħeġġjaw ir-riskji 
mit-tħaddim tan-negozju b'mod flessibbli u effikaċi. L-emenda teżenta dawn it-tranżazzjonijiet 
mir-rekwiżiti ta' trasparenza minħabba li l-ħtieġa tal-pubblikazzjoni ta' dawn it-
tranżazzjonijiet personalizzati x'aktarx twassal għal problemi ta' kunfidenzjalità.

Emenda 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-internalizzaturi sistematiċi għandhom 
jipprovdu kwotazzjonijiet tad-ditti f’bonds 
u prodotti finanzjarji strutturati ammessi 
għan-negozjar f’suq regolat jew li 
għalihom ġie ppubblikat prospektus, kwoti 
tal-emissjonijiet u derivati li huma eliġibbli 
għall-ikklerjar jew li huma ammessi 
għan-negozjar f’suq regolat jew li huma 
negozjati f’MTF jew OTF meta jintlaħqu 
l-kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-internalizzaturi sistematiċi għandhom 
jipprovdu kwotazzjonijiet tad-ditti f’bonds 
u prodotti finanzjarji strutturati ammessi 
għan-negozjar f’suq regolat jew li 
għalihom ġie ppubblikat prospektus, kwoti 
tal-emissjonijiet u derivati li huma suġġetti 
għall-obbligi tan-negozjar kif imsemmi fl-
Artikolu 24, meta jintlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-internalizzaturi sistematiċi jiġu obbligati jikkwotaw l-istess prezz għal strument 
inkwistjoni għall-klijenti kollha, huma jkunu qed jiġu mfixkla milli jagħmlu differenzi fil-
prezzijiet b'kunsiderazzjoni tar-riskju tal-kontroparti, li hija essenzjali fit-tranżazzjonijiet ta' 
derivati personalizzati (customized) ma' kumpaniji mhux finanzjarji. Għaldaqstant, ir-rekwiżit 
li jingħataw kwotazzjonijiet għandu jkun ristrett għal derivati li ma jkunux personalizzati, 
likwidi biżżejjed u li jkunu għaldaqstant obbligati li jiġu nnegozjati f'Suq Regolat, f'MTF jew 
f'OTF.

Emenda 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-obbligu tal-pubblikazzjoni ma 
japplikax għal dawn it-tranżazzjonijiet ta' 
derivati ta' kontropartijiet mhux 
finanzjarji li jnaqqsu r-riksji li jistgħu 
oġġettivament jitkejlu li huma relatati 
direttament mal-attività ta' negozju jew 
mal-iffinanzjar tan-negozju ta' din il-
kontroparti.

Or. en



PE488.030v01-00 6/9 AM\900874MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Meta l-internalizzaturi sistematiċi jiġu obbligati jikkwotaw l-istess prezz għal strument 
inkwistjoni għall-klijenti kollha, huma jkunu qed jiġu mfixkla milli jagħmlu differenzi fil-
prezzijiet b'kunsiderazzjoni tar-riskju tal-kontroparti, li hija essenzjali fit-tranżazzjonijiet ta' 
derivati personalizzati (customized) ma' kumpaniji mhux finanzjarji. Għaldaqstant, ir-rekwiżit 
li jingħataw kwotazzjonijiet għandu jkun ristrett għal derivati li ma jkunux personalizzati, 
likwidi biżżejjed u li jkunu għaldaqstant obbligati li jiġu nnegozjati f'Suq Regolat, f'MTF jew 
f'OTF.

Emenda 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ditti tal-investiment li, jew f’isimhom 
jew f’isem il-klijenti tagħhom, jikkonkludu 
tranżazzjonijiet f’bonds u prodotti 
finanzjarji strutturati ammessi għan-
negozjar f’suq regolat jew li għalihom ġie 
ppubblikat prospektus, il-kwoti tal-
emissjonijiet u d-derivati li huma eliġibbli 
għall-ikklerjar jew li huma rrapportati 
għar-repożitorji tan-negozju skont l-
Artikolu [6] tar-Regolament [EMIR] jew 
li huma ammessi għan-negozjar f’suq 
regolat jew li huma negozjati f’MTF jew 
OTF għandhom jagħmlu pubbliċi l-volum 
u l-prezz ta’ dawk it-tranżazzjonijiet u l-ħin 
meta ġew konklużi. Din l-informazzjoni
għandha ssir pubblika permezz ta’ APA.

1. Ditti tal-investiment li, jew f’isimhom 
jew f’isem il-klijenti tagħhom, jikkonkludu 
tranżazzjonijiet f’bonds u prodotti 
finanzjarji strutturati ammessi għan-
negozjar f’suq regolat jew li għalihom ġie 
ppubblikat prospektus, il-kwoti tal-
emissjonijiet u d-derivati li huma suġġetti 
għall-obbligi tan-negozjar kif imsemmi fl-
Artikolu 24, għandhom jagħmlu pubbliċi l-
volum u l-prezz ta’ dawk it-tranżazzjonijiet 
u l-ħin meta ġew konklużi. Din l-
informazzjoni għandha ssir pubblika 
permezz ta’ APA.

Dan l-obbligu tal-pubblikazzjoni ma 
japplikax għal dawn it-tranżazzjonijiet ta' 
derivati ta' kontropartijiet mhux 
finanzjarji li jnaqqsu r-riksji li jistgħu 
oġġettivament jitkejlu li huma relatati 
direttament mal-attività ta' negozju jew 
mal-iffinanzjar tan-negozju ta' din il-
kontroparti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-derivati użati minn kumpaniji huma mfassla t'apposta biex jiħħeġġjaw ir-riskji mit-tħaddim 
tan-negozju b'mod flessibbli u effikaċi. L-emenda teżenta dawn it-tranżazzjonijiet mir-
rekwiżiti ta' trasparenza minħabba li l-ħtieġa tal-pubblikazzjoni ta' dawn it-tranżazzjonijiet 
personalizzati x'aktarx twassal għal problemi ta' kunfidenzjalità.

Emenda 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-obbligu tan-negozjar m'għandux 
japplika għall-prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa li huma suġġetti għal 
monitoraġġ xieraq mill-awtoritajiet 
kompetenti tas-sorveljanza prudenzjali kif 
definiti fir-Regolament (UE) Nru 
1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-
integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-obbligu tan-negozjar definita fl-MiFIR tista' tnaqqas l-ambitu rikonoxxut fl-
EMIR. Barra minn hekk ma tqisx ir-regoli introdotti għas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa mir-
Regolament (UE) Nru 1227/2011 dwar l-integrità tas-swieq.

Emenda 7
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azzjoni proposta tindirizza theddida 
għall-protezzjoni tal-investitur jew għall-

(a) l-azzjoni proposta tindirizza theddida 
għall-protezzjoni tal-investitur jew għall-
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funzjonament ordinat u l-integrità tas-
swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja sħiħa jew parti minnha 
fl-Unjoni;

funzjonament ordinat, l-utilità ekonomika
u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja sħiħa jew 
parti minnha fl-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utilità ekonomika tas-swieq - il-kapaċità tagħhom li jipprovdu divulgazzjoni tal-prezz u l-
kapaċità li jiħħeġġjaw ir-riskji li ma jistgħux jiġu evitati - żgur li hija l-funzjoni ewlenija li s-
superviżuri, fl-azzjonijiet tagħhom, iridu jippreservaw. Dan għandu jkun parti mill-missjoni 
tagħhom (u tal-AETS), bħalma huwa għas-CFTC fl-Istati Uniti.

Emenda 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa għandha tingħata 
għal perjodu ta’ żmien indefinit mid-data 
msemmija fl-Artikolu 41, il-paragrafu 1.

2. Id-delega tas-setgħa għandha tingħata 
għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-Regolament.
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa 
mhux aktar tard minn disa' xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġi estiża għal 
perjodi ta' dewmien identiku, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponix din l-estensjoni mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel tmiem kull perjodu. 

Or. ro

Emenda 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2a (ġdid)



AM\900874MT.doc 9/9 PE488.030v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-persuni li n-negozju ewlieni 
tagħhom jikkonsisti f'li huma stess 
iwettqu negozju f'komoditajiet u/jew 
f'derivati ta' komoditajiet, ir-Regolament 
għandu japplika bis-sħiħ biss minn...*.
Meta l-persuni li huma stess iwettqu 
negozju f'komoditajiet u/jew f'derivati ta' 
komoditajiet ikunu parti minn grupp li n-
negozju ewlieni tiegħu jkun l-għoti ta' 
servizzi ta' investiment skont id-Direttiva 
2004/39/KE jew servizzi bankarji skont id-
Direttiva 2000/12/KE, ir-Regolament 
għandu japplika skont il-paragrafu 2.
__________
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament MiFIR fil-ġejjieni se japplika għal dawk li jidħlu ġodda fis-suq, li qabel ma 
kinux jidħlu fl-ambitu tar-Regolament, u li għall-ewwel darba se jkunu obbligati jissodisfaw 
ir-rekwiżiti kumplessi u jirristrutturaw b'konsegwenza, minflok impriżi finanzjarji li jkunu 
sempliċement mitluba li jissodisfaw rekwiżiti addizzjonali. Sussegwentement huma se jeħtieġu 
skadenza itwal ta' żmien għall-implimentazzjoni.


